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Par. 1 - 22

Tekst: Psalm 65: 5 (Gezegend is de man die de Heere verkiest en
doet naderen tot U, opdat...)

HET NADEREN TOT GOD
23 januari 1955 n.m., Philadelphia Church, Chicago, Ill., U.S.A.
Vertaling: 1998
GESPROKEN WOORD UITGAVEN

GLOBALE INHOUD PER CASSETTE
- LENGTE VAN DE VERTALING:

1 uur 52 min. -

Cassette 1:

Zijde 1 - 29 min.
Zijde 2 - 27 min. Totaal - 56 min.

Cassette 2:

Zijde 1 - 29 min.
Zijde 2 - 27 min. Totaal - 56 min.
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Als wij het naderen tot God niet kennen...
De enige reden waarom geen wonderen in de gemeente.
Geen mens verlangde in zichzelf om God te dienen.
Zonder God: niet meer dan een bruut.
De enige manier om een varken uit het slijk te krijgen.
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Kennis; intellectuele geest, of persoonlijk contact.
Wanneer is God met u bezig?
Een werkelijke aanraking.
Adam maakte zelf een benadering.
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Gods eerste methode van toenadering; vanaf die dag...
Wat is werkelijk bekeerd worden?
Als hij (Billy ) verloren ging, moest hij heenstappen over...
Gedoopt, maar nooit een volledige overgave.
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Par. 22 - 49

Hoe God het rode licht over Billy’s pad wierp.
De Heilige Geest: “Keer snel om; Billy ligt op sterven”.
“Ga uit het gezelschap waar je in bent.”
“De Heere Jezus toonde mij gisteravond, dat je...”
Dat visioen herhaalde zich weer.
Job: slechts één benadering: onder een brandoffer.
Over de gebeden van je moeder heenstappen.
Job: voor elk een offer; voor elk een toegangsweg.
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33 Als ik in mijn huis gered wordt, moet ik *t dan verlaten?
36 We denken dat God toornig op ons is. (Reiniging)
38 Nooit meer zondaar als u werkelijk ‘de smaak’ kreeg...
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Christen kreeg ziekte: gebed, genezing, getuigenis.
God ‘verdubbelde’ nooit Job’s kinderen.
Abraham: apostel, pelgrim, bijwoner. (èlke gelovige...)
Waar uw speciale kleine zegening komt: “Heer, ik...”
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Par. 49 - 76

Abraham lette op die naam: ‘El Shaddai’.
Liggen aan Zijn boezem; trekkend uit het Woord.
Toegang: door een symbool; door een Naam.
We behoorden réuzen in God te zijn; geen kindertjes...
We éten gewoon niet genoeg.

55 De toegang: in de leeuwenkuil; in de vurige oven.
56 El Shaddai: samengesteld woord: voor zonde èn ziekte.
59 Wonderen? Via Gods voorziene toegang komen!
60 Stop met voor te geven een Christen te zijn.
63 De Heilige Geest: Gods voorziene weg.
63 Drinken van het Oude- en het Nieuwe Testament.
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De gelijkenis van het bruiloftsmaal.
Het gewaad maakt dat ze er allemaal gelijk uitzien.
De bedekking van de Onschuldige.
Symbolen aangesteld in gemeente: Apostelen..., gaven...
Om de gemeente te vergezellen: Tekenen en wonderen.
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Visioen over stervend zoontje van ‘Sir John’ Emil.
“Toen het Licht op mij kwam.”
Ik hoorde een Stem - had de Engel nooit eerder gezien.
Brief: “Waarom wrijven in gezicht?”
Doop gelovige als hij gereed is. Geen ritualistische zaak.
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Par. 77 - 99

78 ‘Sir John’ Emil vraagt vergeving en voorbede.
81 Een visioen of *soort geest * die me daar mee heen nam.
82 Ik zal u tonen hoe volmaakt het (visioen) gewoon is.
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Ik geraakte in mezèlf: niet volgens voorziene toegang.
“Hij is dood, hij is dood!”
“O God, ik doodde de kleine!”
“Ik sprak voor m’n beurt; ik doe boete voor God.”
Drie stappen (in het visioen), drie dagen betekenend.
Drie dagen drinkend van El Shaddai.
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Gebed.
De Heilige Geest, die *het hof maakt *.
Wederom geboren worden, en dàn U te benaderen.
De ‘M oeder-God’.
Hopend tot God te komen door ‘n ervaring of gevoelen.
Goede daden: dat was goed... En nu...
***
-Nederlands gesproken vertalingen van William BranhamGESPROKEN WOORD UITGAVEN
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